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P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Convocsitòria de concurs oposició liiure per a proveir tres places de 
periodista del Parlament de Catalunya 

501-00004/12 

TRIBUNAL QUALIFICADOR 
ASPIRANTS PROPOSATS PER A SER NOMENATS FUNCIONARIS 

El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir tres places de 
periodista del Parlament de Catalunya, en sessió tinguda el dia 16 de juny de 2020, 
donant compliment al tràmit establert a la base 9.4 de la convocatòria, declara que 
han superat el procés selectiu els tres aspirants que es relacionen en l'annex que 
s'adjunta, els quals seran proposats a l'òrgan convocant, per a ser nomenats 
funcionaris. 
Els aspirants proposats, d'acord amb la base desena de la convocatòria, han de 
presentar al Departament de Recursos Humans, en el termini de vint dies naturals 
des de la data de publicació, la documentació relacionada a la base 10.1 de 
l'esmentada convocatòria. 
D'acord amb la base 10.2 de la convocatòria, els aspirants que no presentin la 
documentació requerida a la base 10.1, llevat dels casos de força major que han 
d'ésser comprovats degudament per l'autoritat convocant, i els que no compleixin els 
requisits exigits, no podran ésser nomenats funcionaris, per la qual cosa queden 
anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin 
pogut incórrer en cas de falsedat. 
De conformitat amb el que disposa la base 12.2 de la convocatòria, contra els actes 
del tribunal qualificador es pot interposar un recurs d'alçada davant la Mesa del 
Parlament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació de 
l'acord, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la llei 39/2015, d'l d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

JeI ParhziTnentyTG de juny de 2020 

Domínguez ̂ Garcia 
Secretari del Tribunal 

PARLAMENT DE CATALUNYA 

PAiG CONSTAR que aquesta fotocòpia 
reprodueix fidelment l'original. 

^^celona, j g 2020 



Annex 

P A R L A M E N T  HUfS ASPIRANTS PROPOSATS 
mug PER ORDRE DE PUNTUACIÓ 

D E  C A T A L U N Y A  SUMS PER A SER NOMENATS FUNCIONARIS 

Periodistes. Torn lliure 

COGNOMS I NOM 

Barberà Barenys, Patrícia 

Castro García, Angels 

Flores Herranz, Raül 

ITnbun 
PARLAMENT DE CATALUNYA 

Cfilona 

Ferran Domínguez García 

Barcelona, 1.6 de juny de 2020 


